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كان��ت خدجي��ة بن��ت خويل��د بن أس��د ب��ن عبد الع��زى بن قصي 
؛ معروف��ة يف مك��ة بالعف��ة واجلم��ال والغنى والعق��ل واحلكمة، 
فس��ميت بس��يدة قري��ش والطاه��رة. وامل��رأة ال��ي متتل��ك ه��ذه 
الصف��ات يس��عى الرج��ال لل��زواج منه��ا، لكنه��ا رفض��ت كل 
اخلاطب��ن هل��ا، ث��م تقدمت إىل النيب حممد ليخطبها, فكلمات 
هال��ة أخ��ت خدجي��ة وعم��ار بن ياس��ر، الذي أخرب بدوره رس��ول 
الّل خبطب��ة خدجي��ة ل��ه, فذه��ب أب��و طال��ب خاطب��ا لرس��ول الّل 
إىل عمه��ا عم��رو ب��ن أس��د إث��ر مقت��ل أبيه��ا يف ح��رب الفج��ار, و 
كان��ت خدجي��ة ق��د رّدت اخلاطب��ن القرش��ين وغريه��م هل��ا، 
وعل��ى رأس��هم أب��و س��فيان، وأب��و جه��ل، وعقب��ة ب��ن أب��ي معي��ط. 
فتّم��ت املوافق��ة، وحص��ل ال��زواج بينهما , فحس��دت نس��اء قريش 
خدجي��ة لزواجه��ا بأفض��ل وأكم��ل وأش��رف الن��اس حمم��د بن 
عبد الّل , وحسد الطغاة رسول الّل لزواجه بسيدة نساء قريش 

املس��ماة بالطاه��رة امل��رأة الش��ريفة الغني��ة العفيف��ة.
وم��ن ص��ور حس��د طغ��اة قري��ش لرس��ول الّل، تصويره��م مبعثه 
ببطول��ة ورق��ة ب��ن نوف��ل، وجمي��ئ خدجي��ة بزوجه��ا إىل ورق��ة 
ب��ن نوف��ل خائف��ا مرتددا حائرا! فأخ��ربه ورقة بن نوفل بأن ذلك 

النام��وس األك��رب ال��ذي نزل على عيس��ى! .
وم��ن املفي��د ج��دا ذك��ر خطب��ة ال��زواج ال��ي قاهل��ا أب��و طال��ب 
ملعرف��ة إمي��ان ب��ي هاش��م بالتوحي��د والنب��وة قب��ل البعث��ة وج��اء 
فيه��ا: )احلم��د ل��رب ه��ذا البي��ت، ال��ذي جعلن��ا م��ن زرع إبراهي��م 
وذرية إمساعيل وأنزلنا حرما امنا، وجعلنا احلكام على الناس، 
وب��ارك لن��ا يف بلدن��ا ال��ذي حن��ن في��ه. ث��م إن اب��ن أخي ه��ذا يعي 
رس��ول الّل - مم��ن ال ي��وزن برج��ل م��ن قري��ش إاّل رج��ح ب��ه، وال 
يقاس به رجل  إاّل عظم عنه، وال عدل له يف اخللق، وإن كان 
مق��ا يف امل��ال، ف��إن امل��ال رف��د ج��ار، وظ��ل زائ��ل، ول��ه يف خدجي��ة 
رغبة. وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، واملهر علّي 
يف مال��ي ال��ذي س��ألتموه عاجل��ه واجل��ه. ول��ه- ورّب 
ه��ذا البي��ت- ح��ظ عظي��م ودي��ن ش��ائع ورأي 

كام��ل(. وه��ي ت��دل عل��ى مس��و مرتب��ة الرس��ول عل��ى خدجي��ة 
م��ن الناحي��ة الش��خصية، والقبلي��ة، والنس��بية، والديني��ة.

ومل يك��ن الن��يب فق��ريا يف وقته��ا ؛ ألّن��ه عاد من س��فرته التجارية 
من الش��ام راحبا، ومما يؤكد ذلك ما جاء يف رواية أنه أمهرها 

عشرين بكرة.
وأن��ا أمي��ل إىل ه��ذه الرواي��ة املوافق��ة مل��ا ج��اء يف الق��ران الكري��م 
من كون املهر على الرجال دون النساء يف قوله تعاىل:)وآَتْيُتْم 
ئًا(، و قال ش��عيب يف قضية  ِإْحداُهنَّ ِقْنطاراً َفا َتْأُخُذوا ِمْنُه َش��يْ
مهر ابنته الي تزوجها موسى: )قاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى 
ْم��َت َعْش��راً  اْبَن��َيَّ هاَت��ْنِ َعل��ى  َأْن َتْأُجَرِن��ي َثاِن��َي ِحَج��ٍج َف��ِإْن َأمْتَ

َفِمْن ِعْنِدَك، وما ُأِريُد َأْن َأُش��قَّ َعَلْيَك(. 
وبالرغ��م م��ن ك��ون الفق��ر ال عي��ب في��ه، وإّن الن��يب ق��د امت��أت 
يدي��ه إث��ر عودت��ه م��ن جت��ارة الش��ام، وأصب��ح عم��ره مخس��ا 
وعش��رين س��نة، إاّل أن دول��ة األموي��ن اف��رتت يف وص��ف ذل��ك 
ال��زواج )حس��دا منه��ا( ب��زواج أّي��م قريش من يتي��م قريش! بينما 

لف��ظ اليتي��م ال يطل��ق عل��ى البال��غ يف الس��ن.
وكان أب��و طال��ب صائب��ا يف رد أمث��ال ه��ذه الرته��ات يف قول��ه: 
)احلمد لّل الذي جعلنا احلكام على الناس( , إذ ورثوا احلكومة 
والس��قاية والرف��ادة م��ن زم��ن عبد مناف، وهاش��م وعبد املطلب, 
وه��ذه املكان��ة االعتباري��ة جتعلهم فوق املال وف��وق باقي الناس.

ومات��ت خدجي��ة وعمره��ا قري��ب من مخس��ن س��نة, بعد حصار 
ش��عب أبي طالب.

لق��د ح��اول رواة ب��ي أمي��ة، والكّت��اب الس��ائرون عل��ى نهجه��م 
احل��ط م��ن كرام��ة ومكان��ة رس��ول الّل يف رضاع��ه وعمل��ه 
وزواج��ه وغ��ري ذل��ك، فذك��روا امتن��اع حليمة وس��ائر املرضعات 

ع��ن رضاع��ه ليتم��ه وفق��ره! .
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ِحيمِ  ْحِن الرَّ ِبْسِم اللَِّ الرَّ
ِكي��ُم  ��ماواِت وم��ا يِف اأْلَْرِض وُه��َو اْلَعِزي��ُز احْلَ َس��بََّح لِلَِّ م��ا يِف السَّ
)1( ُه��َو الَّ��ِذي َأْخ��َرَج الَِّذي��َن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن ِدياِرِهْم 
ُرُج��وا وَظنُّ��وا َأنَُّه��ْم ماِنَعُتُه��ْم  ْش��رِ م��ا َظَنْنُت��ْم َأْن َيْ ِل احْلَ أِلَوَّ
َتِس��ُبوا وَق��َذَف  ُحُصوُنُه��ْم ِم��َن اللَِّ َفَأتاُه��ُم اللَُّ ِم��ْن َحْي��ُث مَلْ َيْ
ِرُب��وَن ُبُيوَتُه��ْم ِبَأْيِديِه��ْم وَأْي��ِدي امْلُْؤِمِن��َن  ْع��َب ُيْ يِف ُقُلوِبِه��ُم الرُّ
وا ي��ا ُأوِل��ي اأْلَْبص��اِر )2( وَل��ْو ال َأْن َكَت��َب اللَُّ َعَلْيِه��ُم  َفاْعَت��رِبُ
ِة َعذاُب النَّاِر )3( ذِلَك  ْني��ا وهَلُْم يِف اْلِخ��رَ َبُه��ْم يِف الدُّ ��اَء َلَعذَّ اجْلَ
وا اللََّ وَرُس��وَلُه وَمْن ُيَش��اقِّ اللََّ َفِإنَّ اللََّ َشِديُد اْلِعقاِب  ِبَأنَُّهْم َش��اقُّ
)4( م��ا َقَطْعُت��ْم ِم��ْن ِليَن��ٍة َأْو َتَرْكُتُموه��ا قاِئَم��ًة َعل��ى  ُأُصوهِل��ا 

َفِب��ِإْذِن اللَِّ وِلُيْخ��ِزَي اْلفاِس��ِقَن )5(
اللغة:

 : واللين��ة  الوط��ن.  ع��ن  اخل��روج  واجل��اء:  اجلم��ع.  احلش��ر: 
يال��ف. ويش��اق:  النخل��ة. 
ملخص قصة بي النضري:

ه��ذه الي��ات خاص��ة بانتص��ار الن��يب عل��ى يه��ود ب��ي النض��ري، 
وتتلخ��ص قصته��م م��ع رس��ول الّل ؛ بأنه��م كان��وا يس��كنون يف 
ضواح��ي املدين��ة املن��ورة، ومل��ا هاج��ر إليه��ا الن��يب عق��د 
معهم صلحا على أن يكونوا على احلياد، ال له 

وال علي��ه.
و عن��د م��ا انتص��ر املس��لمون عل��ى قري��ش ي��وم ب��در ف��رح بن��و 
النض��ري فرح��ا ش��ديدا، ولك��ن مل��ا ُهزم املس��لمون يوم أح��د نقضوا 
عه��د الرس��ول ودب��روا الغتيال��ه، وحال��ف رئيس��هم كع��ب ب��ن 
األش��رف أب��ا س��فيان ض��ّد حمم��د، وقي��ل: إن كعب��ا هج��ا الن��يب 
بأبي��ات، فأم��ر الن��يب أح��د أصحاب��ه فقتل��ه، ث��م س��ار جبيش��ه 
إىل ب��ي النض��ري، وأمره��م باجل��اء ع��ن املدين��ة، فأرس��ل اليه��م 
املنافقون، وعلى رأسهم عبد الّل بن أبي، ان اثبتوا وحنن معكم 
على حممد، فطمعوا وأصروا على احلرب، وعندئذ حاصرهم 

الن��يب واس��تمر احلص��ار 21 ليل��ة كم��ا يف بع��ض الرواي��ات.
و أم��ر الن��يب أن تقط��ع بع��ض خنيله��م، وم��ا ح��اول أح��د م��ن 
املنافقن وغريهم أن يقف جبانبهم، فاضطروا إىل االستسام، 
وصاحله��م الرس��ول عل��ى اجل��اء ع��ن املدين��ة، وان يك��ون ل��كل 
ثاث��ة منه��م بع��ري واح��د يمل��ون عليه ما ش��اءوا، فقبلوا وجلوا 
ع��ن املدين��ة إىل غ��ري رجع��ة، وفيه��م نزل��ت هذه الس��ورة، وكان 

اب��ن عب��اس يس��ميها س��ورة ب��ي النضري.
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أب��و عب��د الّل، أو أب��و حمم��د األس��دي بال��والء، الك��ويف، م��ن أص��ل 
حبش��ي، أس��ود الل��ون أبي��ض اخلصال. كان من كب��ار التابعن 
و متقدميه��م يف الفق��ه و احلدي��ث  و التفس��ري. أخ��ذ الق��راءة من 
ابن عباس، و مسع منه التفسري، و أكثر روايته عنه. كان قد 
تف��ّرغ للعل��م و الق��رآن حت��ى ص��ار علم��ا و إمام��ا للن��اس. قال أبو 
القاس��م الط��ربي: ه��و ثق��ة، حج��ة، إم��ام عل��ى املس��لمن، و كان 

جممع��ا علي��ه ب��ن أرباب احلديث و التفس��ري.
ل��ه مناظ��رة م��ع الطاغي��ة احلج��اج ب��ن يوس��ف الثقف��ي، حينم��ا 
أراد قتل��ه، ت��دّل عل��ى ق��ّوة إميان��ه و صابته يف ال��والء لل البيت 

عليه��م الّس��ام، قتل��ه ص��ربا س��نة )95( و ه��و اب��ن )49(
ع��ن أب��ي عب��د الّل الص��ادق ق��ال: إّن س��عيد ب��ن جب��ري كان ي��أمّت 
بعلّي بن احلسن، و كان علّي يثي عليه ,و ما كان سبب قتل 

احلج��اج ل��ه إال عل��ى ه��ذا األم��ر، و كان مس��تقيما .
و يف مصنف��ات أصحابن��ا اإلمامي��ة عن��ه وص��ف مجي��ل  ، و ك��ذا 

يف س��ائر املصنف��ات الرجالي��ة و غريها .
روى أب��و نعي��م األصبهان��ي بإس��ناده إىل خل��ف ب��ن خليف��ة ع��ن 
أبيه قال: ش��هدت مقتل س��عيد بن جبري، فلّما بان رأس��ه، قال: ال 

إل��ه إاّل الّل، ث��م قاهل��ا الثالثة فل��م يتّمها .
و ذك��ر اب��ن قتيب��ة: أن��ه أم��ر احلج��اج فضرب��ت عنق��ه، فس��قط 
رأسه إىل األرض يتدحرج، و هو يقول: ال إله إاّل الّل، فلم يزل 
كذل��ك، حت��ى أم��ر احلج��اج من يض��ع رجله على فيه، فس��كت.

و مل ي��دم احلج��اج بع��ده غ��ري س��نة، و مل يس��تطع إراق��ة دم بع��د 
دمه الطاهر. و كان احلجاج عند ما حضره املوت يقول: ما لي 
و لس��عيد ب��ن جب��ري، كان يق��ول ذل��ك و ه��و يغوص ث��م يفيق ,و 
كان ي��راه يف املن��ام، و ق��د أخ��ذ مبجام��ع ثوب��ه يق��ول ل��ه: يا عدو 
الّل، في��م قتلت��ي؟ فيس��تيقظ مذع��ورا، و يقول: ما لي و لس��عيد 

,ذك��ر ذل��ك ابن خل��كان يف الوفيات.
مكانت��ه العلمي��ة: أخ��ذ العل��م عن عبد الّل ب��ن عباس، و كان قد 
الزم��ه يف طل��ب العل��م، فأج��ازه ابن عباس يف التحديث , قال له: 
ح��ّدث، فق��ال- متحاش��يا-: أح��ّدث و أن��ت هاهن��ا؟!- و يف رواي��ة- 
و أن��ت موج��ود! فق��ال اب��ن عب��اس: أ لي��س م��ن نع��م الّل علي��ك أن 

حت��ّدث و أن��ا ش��اهد؟! ف��إن أصب��ت فذاك، و إن أخط��أت عّلمتك.
ق��ال أح��د ب��ن حنب��ل: قت��ل احلّج��اج س��عيد ب��ن جب��ري، و م��ا على 
وج��ه األرض أح��د إاّل و ه��و مفتق��ر إىل علم��ه! . و رواه أب��و نعي��م 

ع��ن عم��رو بن ميم��ون عن أبيه.
و كان اب��ن عب��اس إذا أت��اه أهل الكوفة يس��تفتونه يقول: أ ليس 

فيك��م اب��ن أمّ  الدهماء، يعي س��عيد بن جبري.
ق��ال يي��ى ب��ن س��عيد: مرس��ات اب��ن جب��ري أح��ّب إل��ّي م��ن 
مرس��ات عط��اء و جماه��د, و كان س��فيان يق��ّدم س��عيدا عل��ى 
إبراهيم النخعي يف العلم، و كان أعلم من جماهد و طاوس  .

و كان س��عيد يعّظ��م م��ن ش��يخه تعظيم��ا بالغ��ا، ق��ال: كن��ت 
أمس��ع احلدي��ث م��ن اب��ن عب��اس، فل��و أذن ل��ي لقّبل��ت رأس��ه  .

و ق��د مج��ع أب��و نعي��م م��ن التفس��ري املأث��ور ع��ن س��عيد ب��ن جب��ري 
خنب��ا، و عق��د ل��ه فص��ا، و عنون��ه بآث��اره يف التفس��ري , فقد روى 
عن��ه يف قول��ه تع��إىل- حكاي��ة ع��ن ن��يب الّل موس��ى -: َربِّ ِإنِّ��ي مل��ا 
َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي , قال: إنه يومئذ لفقري إىل شّق مترة 

, و يف قول��ه تع��إىل: َأْمَثُلُه��ْم َطِريَق��ًة , ق��ال: أوفاه��م عق��ا . 








